
        

                    ШОСТКИНСЬКА  МІСЬКА  РАДА 

     I СЕСІЯ VІІІ СКЛИКАННЯ 

                РІШЕННЯ  

 

     18.12.2020                            м.Шостка 
          

  

      Про   Програму  

      виготовлення та розміщення  

      соціальної реклами  на території  

      Шосткинської міської територіальної  

      громади на 2021 – 2023 роки 

 

 

                Керуючись ст.91 «Бюджетного кодексу України»,  Законами України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про  добровільне об’єднання 

територіальних громад”, Постановою Верховної ради України від 17.07.2020 

року     №807-IX «Про утворення та ліквідацію районів», Розпорядженням 

КМУ від 12.06.2020 року №723-р «Про визначення адміністративних центрів 

та затвердження територій територіальних громад Сумської області»,  з  

метою  інформування Шосткинської міської територіальної громади про 

соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних 

соціальних проблем, популяризації загальнолюдських цінностей, здорового 

способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження 

енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та 

безпеки населення, військової служби, інформації про загальнодержавні та 

загальноміські події,  враховуючи доручення Сумської обласної державної 

адміністрації та звернення громадськості, установ та організацій,    міська  

рада 

 ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити  Програму виготовлення та розміщення   

         соціальної реклами   на території Шосткинської міської територіальної      

         громади на 2021 – 2023 роки  (додається). 

   2. Відділу з питань внутрішньої політики щороку до першого  березня     

наступного за звітним роком  інформувати Шосткинську міську раду 

про хід виконання Програми  виготовлення та розміщення   соціальної 

реклами  на території  Шосткинської міської територіальної  громади на 

2021 – 2023 роки   з прийняттям відповідного рішення. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну    комісію       

Шосткинської міської ради  з питань освіти,  науки, молоді  та 

соціального захисту населення. 

     
               Міський голова                              Микола НОГА  



    

                                                                                                          

Додаток   

до рішення сесії 

від 28.12.20                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

        Програма   

виготовлення та розміщення  соціальної реклами  

         на території Шосткинської міської територіальної громади  

на 2021 – 2023 роки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 

                                                                                



1. Паспорт Програми виготовлення та розміщення  соціальної реклами   на 

території Шосткинської  міської  територіальної громади на 2021 – 2023 

роки 

 

(далі – Програма) 

 

 

1.  Ініціатор розроблення Програми Виконавчий комітет 

Шосткинської міської ради 

2.  Розробник Програми Відділ з питань внутрішньої 

політики 

3.  Відповідальний виконавець Програми Відділ з питань внутрішньої 

політики 

4.  Учасники Програми Відділ бухгалтерського 

обліку, відділ з питань 

внутрішньої політики, 

виробники та 

розповсюджувачі  реклами  

5.  Термін реалізації Програми 2021-2023 роки 

6.  Етапи виконання Програми 2021-2023 роки 

7.  Перелік бюджетів, які беруть участь у 

виконанні Програми  

Бюджет Шосткинської міської  

територіальної громади   

8.  Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми, 

всього, у т.ч.: 

512,0 тис. грн. 

 

9.  Коштів бюджету Шосткинської міської 

територіальної громади 

512,0 тис. грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

 

У зв’язку із надходженням доручень від   Сумської   обласної   державної 

адміністрації,  звернень громадськості, установ та організацій щодо висвітлення 

різного роду інформаційних сюжетів на зовнішніх рекламних носіях, з метою 

інформування населення  інформування Шосткинської міської територіальної 

громади про соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до 

конкретних соціальних проблем, популяризації загальнолюдських цінностей, 

здорового способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження 

енергоресурсів, профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки 

населення, військової служби, інформації про загальнодержавні та 

загальноміські події,   є необхідність фінансового забезпечення виготовлення  та 

розміщення відповідних інформаційних матеріалів в друкованому  та 

електронному вигляді, які не мають комерційного характеру. 

 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є підвищення рівня інформованості населення 

Шосткинської міської територіальної громади про соціальні ініціативи влади, 

привернення уваги населення до конкретних соціальних проблем, популяризації 

загальнолюдських цінностей, здорового способу життя, охорони здоров’я, 

охорони природи, збереження енергоресурсів, профілактики правопорушень, 

соціального захисту та безпеки населення, військової служби, інформації про 

загальнодержавні та загальноміські події. 

 

4. Обгрунтування шляхів і засобів розвязання проблем, обсягів і джерел 

фінансування програми 

 

Досягненню цієї мети сприятимуть заходи, спрямовані  на  фінансове 

забезпечення виготовлення  та розміщення інформаційних матеріалів. Обсяг 

коштів, необхідних для реалізації Програми, складає 512,0  тис. грн. (додаток 1). 

Програма розрахована на 2021 - 2023 роки. Фінансування заходів Програми 

здійснюється в межах коштів, передбачених в бюджеті Шосткинської міської  

територіальної громади  на відповідний рік. Виробники та розповсюджувачі  

реклами зобов’язуються  надавати 15 безкоштовних діб використання  

рекламних носіїв для соціальної реклами протягом року. 

 

5. Перелік завдань і заходів Програми, результативні показники 

 

Заходи Програми спрямовані на підвищення рівня інформованості 

населення   інформування Шосткинської міської територіальної громади про 

соціальні ініціативи влади, привернення уваги населення до конкретних 

соціальних проблем, популяризації загальнолюдських цінностей, здорового 

способу життя, охорони здоров’я, охорони природи, збереження енергоресурсів, 



профілактики правопорушень, соціального захисту та безпеки населення, 

військової служби, інформації про загальнодержавні та загальноміські події 

(додаток 2).  Виготовлення і розповсюдження рекламних сюжетів для 

розміщення їх на рекламних носіях, здійснюватиметься за угодами, які 

укладатимуться з виробниками і розповсюджувачами реклами. Виробники та 

розповсюджувачі  реклами зобов’язуються  надавати 15 безкоштовних діб 

використання  рекламних носіїв для соціальної реклами протягом року.  

 

6. Контроль за виконанням Програми 

 

Контроль за виконанням Програми виготовлення та розміщення  

соціальної реклами  на території Шосткинської міської територіальної громади 

на 2021 – 2023 роки здійснює постійна депутатська комісія з питань освіти,  

науки, молоді  та соціального захисту населення. 

 

 

 

 

 

  Секретар міської ради                                               Анна ПИЛИПЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1                                                                                         

до       Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми виготовлення та розміщення  соціальної реклами  на території 

Шосткинської міської територіальної громади на 2021 – 2023 роки 

 

                                                                                                 Тис.грн. 

 

 

 

    Секретар міської ради                                                     Анна ПИЛИПЕЙКО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання 

програми 

2021 рік 2022 

рік 

2023 

рік 

Усього 

витрат на 

виконання 

програми 

Обсяг ресурсів, усього, в тому 

числі 

162,0 170,0 180,0 512,0 

Бюджет  Шосткинської міської  

територіальної громади 

162,0 170,0 180,0 512,0 

Кошти небюджетних джерел - - - - 



Додаток 2                                                                                         

до       Програми 

 

 

 

Напрямки діяльності та заходи   

Програми виготовлення та розміщення  соціальної реклами  на території 

Шосткинської міської територіальної громади на  

2021 – 2023 роки 

 

 

 

 

 Секретар міської ради                                                       Анна ПИЛИПЕЙКО 

№ Назва 

напряму 

діяльності 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк

и 

викон

ання 

заход

у 

Джерела 

фінансуван

ня 

Виконавці Орієнтовні 

обсяги коштів, 

які пропонується 

залучити на 

виконання 

програми, 

тис.грн. у тому 

числі за роками 

Очікуван

ий 

результат 

1 Виготовлення 

соціальної 

реклами 

(друкованої) 

Оплата 

виготовлення 

інформаційних 

матеріалів 

Щоро

ку 

Бюджет  

Шосткинськ

ої міської  

територіаль

ної громади 

Відділ з 

питань 

внутрішньої 

політики 

64,00 в т.ч. 

   2021 рік – 20,00 

 2022 рік –  21,00 

 2023 рік –  23,00 

Підвищенн

я рівня 

інформова

ності 

населення  

2 Виготовлення 

соціальної 

реклами  

(відеороліки) 

Оплата 

виготовлення 

інформаційних 

матеріалів 

Щоро

ку 

Бюджет  

Шосткинськ

ої міської  

територіаль

ної громади 

Відділ з 

питань 

внутрішньої 

політики 

199,00 в т.ч. 

  2021 рік – 62,00 

2022 рік – 66,00 

2023 рік – 71,00 

Підвищенн

я рівня 

інформова

ності 

населення 

3 Розміщення 

соціальної 

реклами 

 

Оплата 

розміщення 

інформаційних 

матеріалів 

Щоро

ку 

Бюджет  

Шосткинськ

ої міської  

територіаль

ної громади 

Відділ з 

питань 

внутрішньої 

політики 

51,00 в т.ч. 

2021 рік -  16,00 

2022 рік – 17,00 

 2023 рік – 18,00 

Підвищенн

я рівня 

інформова

ності 

населення  

4 Оренда 

рекламної 

площі 

 

Оплата 

наданої 

рекламної 

площі 

Щоро

ку 

Бюджет  

Шосткинськ

ої міської  

територіаль

ної громади 

Відділ з 

питань 

внутрішньої 

політики 

198,00 в т.ч. 

 2021 рік  –  64,00 

 2022 рік  –  66,00 

 2023 рік  –  68,00 

Підвищенн

я рівня 

інформова

ності 

населення  


